માહિતી - મેળવવાનો અધિકાર
અધિધનયમ -૨૦૦૫
નગર પ્રાથધમક ધિક્ષણ સધમધત
રાજકોટ.
વર્ષ – ૨૦૧૭-૧૮
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રા.મ્ય.ુ કો.િ.બો.એસ્ટા.વિી.નં.૪૯
િાસનાધિકારીની કચેરી
નગર પ્રાથધમક ધિક્ષણ સધમધત
કરણપરા ચોક રાજકોટ
તારીખ : ૧૬/૦૬/૨૦૧૭.
પ્રધત
શ્રી નાયબ કધમશ્ર્નર સાિેબ
આર.ટી.આઈ.ધવભાગ,
સેન્ટ્રલ ઝોન ડો.આંબેકડર ભવન
ઢેબરભાઈ રોડ,
રાજકોટ
ધવર્ય : માિીતી મેળવવાના અધિકાર અધિધનયમ -૨૦૦૫ િેઠળ પ્રો. એકહટવ
હડસ્કલોઝર તૈયાર કરીને પસ્ુ તીકા સ્વરૂપે પ્રધસધ્િ કરવા અંગે .
સંદભષ : રા.મ.ન.પા./આર.ટી.આઇ./જા.ન.-૬૪, તા- ૦૪/૦૫/૨૦૧૭.
સધવનય સાથ ઉપરોકત ધવર્ય અને સંદભષ અન્ટ્વયે જણાવવાન ુ કે આપના
તરફથી માંગવામાં આવેલ માિીતી અધિકાર અધિધનયમ -૨૦૦૫ િેઠળ વર્ષ-૨૦૧૭-૧૮, પ્રો
એકટીવ હડસ્કલોઝર તૈયાર કરીને પસ્ુ તીકા સ્વરૂપે પ્રધસધ્િ કરવા અંગે ની માિીતી તથા
પ્રમાણપત્ર અને સીડી આ સાથે સામેલ રાખેલ છે . જે આપ સાિેબને ધવહદત થાય.
બબડાણ:- (૧) માિીતી પસ્ુ તીકા (સ્પાઈરલ)
(૨) પ્રમાણપત્ર
(૩) સી.ડી.

િાસનાધિકારી
નગર પ્રાથધમક ધિક્ષણ સધમધત
રાજકોટ
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:સ્થળ :
નગર પ્રાથધમક ધિક્ષણ સધમધત, કરણપરા ચોક, રાજકોટ.

પ્રમાણપત્ર
આ પ્રમાબણત કરવામાં આવે છે કે માહિતી અધિકાર અધિધનયમ

કલમ - ૪ અંતગષત

આથી આપવામાં જાિેર કરવાની થાય તો પ્રો એકટીવ ડીસ્કલોઝર (P.A.D) મારા ધવભાગ દ્રારા
તૈયાર કરવામાં આવેલ છે અને તારીખ : 0૧-0૪-૨૦૧૭ ની સ્સ્થધતએ આથી મંજૂર મેળવી
અદ્યતન કરવામાં આવેલ છે .
તારીખ : ૧પ/૦૬/૨૦૧૭.
િાસનાધિકારી
નગર પ્રાથધમક ધિક્ષણ સધમધત
રાજકોટ
પી.આઈ.ઓ. ધવભાગન ંુ નામ
અને સિી - સીકકો
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પ્રકરણ-૨ (ધનયમ સંગ્રિ-૧)
સંગઠનની ધવગતો, કાયો અને ફરજો
૨.૧)

જાિેર તંત્ર ઉદે િ/િેત ુ

મિાનગર

પ્રાથધમક

ધિક્ષણ

સધમધત

િસ્તકની

પ્રાથધમક િાળાઓન ંુ સંચાલન

૨.૨)

જાિેર તંત્રન ંુ ધમિન/ દુરં દે િીપણંુ ૧૦૦

ટકા

નામાંકન

સ્થાયીકરણ

અને

ુ વતાલક્ષી પ્રાથધમક ધિક્ષણ પરૂુ પાડવ,ંુ
ગણ

(ધવઝન)

પ્રા. ધિક્ષણ સાવષત્રહકરણ કરવ.ંુ
૨.૩)

જાિેર તંત્રનો ટંુ કો ઈધતિાસ અને સૌરાષ્ટ્ર રાજય અને હદવભાર્ી રાજય પછી જીલ્લા
તેની રચનાનો સંદભષ

સ્કુ લા બોડષ ની રચના કરવામાં આવેલ િતી અને
ત્યાર પછી તા:૦૧-૦૪-૬૬ થી નગરપાલીકા રાજ
અમલમાં આવતાં પ્રાથધમક ધિક્ષણની જવાબદારી
ુ ત થયેલ છે . જેમાં મબ
નગરપાબલકા ને સપ્ર
ંુ ઈ
ુ બ અને
પ્રાથધમક ધિક્ષણ એકટ - ૧૯૪૯ મજ
નગરપાબલકા અધિધનયમમાં પ્રાથધમક ધિક્ષણની જે
જવાબદારીઓ કાયો અને ફરજો નકકી થયેલ છે
તેને આધિન રિીને સંચાલન કરવામાં આવે છે .

૨.૪)

પ્રાથધમક ધિક્ષણને લગતી તમામ જરૂરીયાતો પરુ ી

જાિેર તંત્રની ફરજો

પાડવી.
૨.૫)

જાિેર

તંત્રની

ુ ય
મખ્

પ્રવ ૃધતઓ/ પ્રાથધમક ધિક્ષણને લગતી તમામ જરૂરીયાતો પરુ ી

કાયો
૨.૬)

પાડવી.

જાિેર તંત્ર દ્રારા આપવામાં આવતી મિાનગરપાબલકા ધત્રજયાની વસાિતોમાં પ્રા.િાળા
સેવાઓની યાદી અને તેન ંુ સંબક્ષપ્ત િરૂ કરવી અને તેમાં ભૌધતક અને િૈક્ષબણક સેવા
પરુ ી પાડવી, મોનીટરીંગ / નીરીક્ષણ કરવ.ંુ

ધવવરણ.
૨.૭)

રાજય સરકાર (ધિક્ષણ ધવભાગ)

જાિેર તંત્રના રાજય,ધનયામક કચેરી,
પ્રદે િ

જજલ્લો,બ્લોક

વગે રે

સંસ્થાગત માળખાનો આલેખ
(જયાં લાગ ુ પડત ંુ િોય ત્યાં)

સ્તરોએ

પ્રાથધમક

કધમશ્નરશ્રી

ધનયામક

ધનયામક શ્રી

ધિક્ષણ

મિાનગર

શ્રી ડી.

જી. સી. ઈ.

ધનયામક શ્રી

પાબલકા,

પી. ઈ.

આર. ટી.

(રાજય

રાજકોટ.

પી.

(રાજય)કક્ષાએ)

(રાજય)
િાસનાધિકારી

ન. પ્રા. ધિ. સધમધત, રાજકોટ.
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ધનરીક્ષકો
આચાયષ

ય.ુ આર.સી..

પે. સેન્ટ્ટર

(એસએસએ)

િાળાઓ
સી. આર. સી.
આચાયષ

કોઓડીનેટર

પેટા
િાળાઓ
ધિક્ષકો
૨.૮)

જાિેર તંત્રની અસરકારતા અને

S.M.C. અને વાલીઓના લોક સિકાર દ્રારા ૧૦૦

કાયષક્ષમતા વિારવા માટેની લોકો

ટકા

પાસેથી અપેક્ષાઓ.

સ્થબગતતા માટે તેમજ લોક સિકાર તેમજ ખટુ તી

નામાકન

અને

કન્ટ્યા

ભૌધતક સધુ વિાઓ માટે

કેળવણી

અપવ્યય,

લોક સિકારની અપેક્ષા

રાખવામાં આવે છે .
૨.૯)

લોક સિયોગ મેળવવા માટેની ગોઠવણ

િિેર કક્ષાએ ધિક્ષણ સધમધત, S.M.C. અને વાલીઓ,

અને પધ્ધધ્ધ્તઓ.

પ્રાથધમક ધિક્ષણનાં તમામ કાયોમાં લોક ભાગીદારી
મેળવવાની રચના થયેલી છે .

૨.૧૦)

સેવા આપવાના દે ખરે ખ ધનયંત્રણ અને િિેર કક્ષાએ િાસનાધિકારી નગર પ્રાથધમક ધિક્ષણ
જાિેર ફહરયાદ ધનવારણ માટે ઉપલબ્િ સધમધત કચેરી અને પેટા િાળાના આચાયો તેમજ પે.
તંત્ર.

સેન્ટ્ટર િાળાના આચાયો, દ્રારા જાિેર ફહરયાદોની
અરજીઓન ંુ ધનરાકરણ કરવામાં આવે છે .

ુ ય
૨.૧૧) મખ્

કચેરી

અને

જુદા

જુદા (૧) િિેર કક્ષાએ િાસનાધિકારી –

સ્તરોએ આવેલ અન્ટ્ય કચેરીઓના

િાસનાધિકારીશ્રીની કચેરી,કરણપરા ચોક,

સરનામા (વપરાિકારને સમજવા

રાજકોટ.

માં સરળ પડે તે માટે વગીકરણ (૨) વોડષ કક્ષાએ - આચાયષશ્રી,પે. સેન્ટ્ટર
કરો.)

િાળાઓ (૧ થી ૨૩)
(૩) વોડષ કક્ષાએ - આચાયષશ્રી પેટા િાળાઓ
(૧ થી ૮૦)

૨.૧૨) કચેરી િરૂ થવાનો સમય

સવારે ૧૦-૩૦ થી સાંજે ૧૮-૧૦ કલાકે
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અધિકારીઓ અને કમષચારીની સતા અને ફરજો
૩.૧) સંસ્થાના અધિકારીઓ અને કમષચારીની સતા અને ફરજોની ધવગતો આપો.
િોદો

સતાઓ વિીવટી

:

:

િાસનાધિકારી

૧.

૨.
૩.

૪.

પ્રાથધમક

ધિક્ષકોની

ુ રવાઈઝરો/ધનરીક્ષકો
સપ

અને

વિીવટી સ્ટાફ, રોજમદારોની ધનમણક
ં ૂ બદલી બઢતી.
િૈક્ષબણક અને વિીવટી અને ધિક્ષણ ધનરીક્ષણ કયાષની
કામગીરીન ંુ અવલોકન તથા ધનયંત્રણ.
પ્રા. િાળાના નવા ઓરડા મંજુર કરવા અને રીપેરીંગ
તથા ધનભાવ અને ભૌધતક સધુ વિાઓ વિારવી.
કેળવણી ધનરીક્ષકોની /પ્રા. ધિક્ષકોની/ વિીવટી સ્ટાફ/
રોજમદારની ભરતી, તપાસ અને બઢતી, બરતરફી
કરવી.

૫.

૬.

ધિક્ષણ સધમધત સભ્યસબચવ તરીકેની કામગીરી.
ધિસ્ત

સેવાનાં

ધનયમો

ુ બ
મજ

કસરુ વાર

પ્રા.

ધિક્ષકો,ધનરીક્ષકો,વિીવટી સ્ટાફ સામે ધિક્ષાત્મક કાયષવાિી
કરી સજા કરવી.

૭.
નાણાંકીય

:

૧.
૨.

૩.

તમામ

વિીવટી

કમષચારીઓ/

ધનરીક્ષકો/

આચાયો/

ધિક્ષકોનાં વાધર્િક ખાનગી અિેવાલ લખવા/ ધનભાવવા.
ધિક્ષણ િાખાનાં તમામ નાણાકીય બીલ મંજુર કરવા.
ધિક્ષકોના, વિીવટી સ્ટાફનાં, રોજમદારોના પગાર ભથ્થા
બીલો મંજુર કરવા.
કોપોરે િન તથા સરકારની ગ્રાન્ટ્ટ સમયસર મેળવવી અને
ુ બ વપરાિ કરવો અને
ગ્રાન્ટ્ટ નાણાકીય ધનયમો મજ
આવકો સરકારી સદરે વર્ષ ના અંતે પરત કરવી.

૪.

િાળા ધવકાસની કોપોરે િન તેમજ રાજય સરકારની
યોજનાકીય ગ્રાન્ટ્ટો વાપરવી તેમજ િાળાઓના આચાયો
અને જુદી જુદી કમીટીને ગ્રાન્ટ્ટો ફાળવવી.
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૫.

ુ બ નાણાકીય
કોપોરે િનની ૧૦૦% ગ્રાન્ટ્ટ ને બજેટ મજ
ુ ાર ગ્રાન્ટ્ટ વાપરવી તેમજ ફાળવવી.
ધનયમો અનસ

અન્ટ્ય

:

૧.

ધનયામકશ્રી તથા કધમશ્નરશ્રી મ્યધુ ન. શ્રી તરફથી જે
ુ ત થાય તે.
સતાઓ સપ્ર

ફરજો

:

૧.

નગરપ્રાથધમક ધિક્ષણ સધમધતની કચેરી અને ધનયંત્રણ
િેઠળની પ્રા. િાળાઓ અને સધમધતની કચેરી માં િૈક્ષબણક
તથા વિીવટી/ધનરીક્ષક કામગીરીન ંુ અવલોકન તથા
ધનયંત્રણ.

૨.

ધિક્ષણ સધમધત િસ્તકની માન્ટ્ય પ્રાથધમક િાળાઓના
માન્ટ્ય ખાનગી િાળાનાં ધવદ્યાથીઓની સત્રાંત તથા
વાધર્િક

પરીક્ષાઓન ંુ

આયોજન

કરવ/ંુ જાિેર

રજાઓ

વેકેિનો અને જાિેર રજાઓ જાિેર કરવી.
3.

૪.
૫.
૬.

જરૂરી જણાય તેવી ધિક્ષણ ધવર્યક બાબતો સાથે
સંકળાયેલ ફરજો.
ધનયામકશ્રી તથા મ્યધુ ન. કધમશ્નરશ્રી તરફથી સોંપવામાં
આવે તેવી કામગીરી.
િિેર કક્ષાએ યોજનાકીય બાબતોન ંુ અમલીકરણ થાય તે
બાબતની કાળજી લેવી.
પ્રત્યેક યોજનાઓન ંુ અસરકારક સધુ નયંત્રણ કરવ ંુ અને
પ્રત્યેક યોજનાના ધનિાષ હરત લક્ષયાંકો ધસધ્િ થાય તે
માટેની કાળજી લેવી.

૭.
૮.

પ્રાથધમક ધિક્ષણ અંગે ની િિેર આયોજન અને મંડળને
લગતી કામગીરી કરવી.
રાજય કક્ષાએ તૈયાર કરવામાં આવતી આયોજનની
પ્રાથધમક ધિક્ષણ અંગે ની યોજનાઓ તૈયાર કરવામાં
મદદરૂપ થવ ંુ અને અમલીકરણ માટે સજાગ રિેવ.ંુ

૯.

આયોજનના પાયાની તમામ આંકડાકીય માહિતી એકઠી
કરી સમયસર ધનયામકશ્રીને અને કધમશ્નરશ્રી કોપોરે િનને
ુ ી પાડવી.
પર

૧૦

મંજુર થયેલ યોજનાઓનો િિેરમાં અમલ કરાવવો.

.
૧૧
.

ુ ો ખચષ થાય તે બાબતન ંુ
મંજુર થયેલ યોજનાઓ પરુ ે પર
ધ્યાન રાખવ.ંુ

૧૨

મંજુર થયેલ યોજનાઓના લક્ષયાંક પ ૂણષ રીતે (૧૦૦ ટકા)

.

ધસધ્િ થાય તે માટે પે. સેન્ટ્ટર િાળા અને તેનાં મારફત
પેટા િાળા કક્ષાએ સંપકષ માં રિેવ ંુ અને જરૂરી વ્યવસ્થા
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ગોઠવવી.

૧૩

ધવકાસ

.

યોજનાઓના અંદાજપત્રક તૈયાર કરવા અને અમલીકરણ

કાયષક્રમ

નીચે

તૈયાર

કરવામાં

આવતી

અંગે ધ્યાન આપવ.ંુ

૧૪

ધવકાસ

.

યોજનાઓના ખચષ પત્રક તૈયાર કરવા અને અમલીકરણ

કાયષક્રમ

નીચે

તૈયાર

કરવામાં

આવતી

અંગે ધ્યાન આપવ.ંુ

૧૫

ુ ત કરવો.
યોજનાઓના અમલની ધવગતોનો અિેવાલ સપ્ર

૧૬

ધવદ્યાથીઓના ધત્રમાધસક િાજરી પત્રકોની ચકાસણી કરવી

.

અને એકત્રીકરણ કરવ.ંુ

૧૭

જરૂર પડયે પ્રાથધમક િાળાઓના ધનરીક્ષણની કામગીરી

.

કરવી.

૧૮

ુ નાને આધિન રિીને
ધનયામક શ્રી પ્રા.ધિ.ધવભાગની સચ

.

કચેરીના રોજબરોજના વિીવટી કામગીરી ઉપર દે ખરે ખ
રાખવી.

૧૯

િિેરમાંથી આવતી ધવધવિ ફહરયાદની તપાસ કરવી અને

.

તપાસ અથે જવ.ંુ

૨૦

ધિક્ષણ ધનયામક શ્રી દ્વારા વખતો વખત આપવામાં

.

ુ નાઓનો અમલ કરવો.
આવતી સચ
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પ્રકરણ-૩ (ધનયમ સંગ્રિ-૨)
કેળવણી ધનરીક્ષક (ધિક્ષણ)
૩.૨) ધિક્ષણ િાખાના કે ળવણી ધનરીક્ષક (ધિક્ષણ)ની સતા અને ફરજો- જવાબદારીઓ :
િોદો

કેળવણીધનરીક્ષક
(ધિક્ષણ)

:

વિીવટીસતાઓ
૧.

પ્રાથધમક િાળાઓન ુ િૈક્ષબણક અને વિીવટી ધનરીક્ષણ.

૨.

સરકારી માન્ટ્ય પ્રા. િાળાઓના ધિક્ષકોના વાધર્િક ધનરીક્ષણો
કરી ધનયત અિેવાલો સમીતીને રજુ કરવા.

૩.

પ્રાથધમક િાળાઓની ભૌધતક સધુ વિાઓ અને િાળાઓની
જરૂરીયાતો અંગે સધમધતને વખતો વખત જાણ કરવી.

૪.

સરકારશ્રીના પ્રાથધમક ધિક્ષણ એકટ, રુલ્સ અને ઠરાવોન ંુ
િાળાઓમાં અમલીકરણ કરાવવા તેમજ

ધનયામકશ્રી તેમજ

કોપોરે િન અને સધમધતનાં પરીપત્રોન ંુ અમલીકરણ કરાવવ.ંુ
૫.

માસ દરમ્યાન િાળાઓનાં ધનરીક્ષણ નો રીપોટષ તેમજ િાળા
લેવલે અમલીકરણનાં પ્રશ્નોના અિેવાલો ધનયમીત તેમજ
આયોજન અને અમલીકરણના અિેવાલો િાસનાધિકારીને રજુ
કરવા.

૬.

સત્રાંત/વાધર્િક
મોનીટરીંગ

પરીક્ષાઓ
કરી

તેમજ

પરીક્ષાઓના

પરીક્ષાઓન ંુ

બાિય
પરીણામોનો

અિેવાલ

િાસનાધિકારીને રજુ કરવા.
૭.

િાસનાધિકારીશ્રી

તરફથી

લેબખત

મૌબખક

ુ નાઓ/પરીપત્રોનો િાળાઓમાં અમલીકરણ કરાવવા.
સચ
૮.

પેટા િાળા / પે.સેન્ટ્ટર િાળાઓમાં દફતરી નીરીક્ષણ કરી
વખતો વખત અિેવાલ કરવા.

૯.

ુ ય
િિેર ધવસ્તારની સરકારી િાળાઓ ના આસી. ધિક્ષક /મખ્
ધિક્ષકોના વાધર્િક ધનરીક્ષણ દ્વારા ખાનગી અિેવાલો સમીતીને
સમીક્ષા માટે રજુ કરી ધનયત રજીસ્ટરોમાં ખતવવા.

૧૦.

િાસનાધિકારીશ્રી વખતો વખત સોંપે

તે

જવાબદારીઓ

ધનભાવવી.
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પ્રકરણ -3 (ધનયમ સંગ્રિ)
સધમતીના કમષચારીની સતાઓ અને ફરજો
૩.૩) ધિક્ષણ િાખાના કમષચારીઓ અને ફરજોની જવાબદારીઓ:
િેડ ક્લાકષ કામગીરીની ધવગત:૧.વિધ્યાર્થીઓની પરીક્ષા અંગેની તમામ કામગીરી
૨.શાળાઓ માટે જરૂરી તમામ િસ્તુઓ પુરી પાડિી તર્થા ખરીદીના ટેંન્ડરની કાયયિાહી.
૩.વશષ્યવ્રુવત-ગણિેશ સહાયની તમામ કામગીરી પુણય કરિી તર્થા બેંક એડ્િાઇઝ તૈયાર કરિી
૪.કન્યા કેળિણી/શાળા પ્રિેશોત્સિ,સાક્ષરદીપ કાયયક્રમમ જજિણી કામગીરી
૫.પાઠ્યપુસ્તક મંડળ તરફર્થી આિતા પુસ્તકોની ફાળિણી
૬.શાળા રીપેરીંગ-બાંધકામ અંગેની કામગીરી
૭.શૈક્ષણણક કામગીરી/સ્કાજટ-ગાઇડ પ્રવ્રુવત
૮.વિદ્યાદીપ જુર્થ અસ્કયામત વિમા યોજનાની કામગીરી/વિદ્યાલક્ષ્મી બોંડ યોજના કામગીરી
૯.િોટર કુલર વિષયક કામગીરી
૧૦.ટેલીફોન વશફ્ટીંગ કામગીરી
૧૧.જુદા/જુદા પ્રકાર નુ ં છાપકામ /ટેન્ડર કામગીરી
૧૨.શાળા દતક યોજના કામગીરી
૧૩.જાહેર માહહતી અવધકારી અવધવનયમ માહહવત
૧૪.કોટય કેસની કામગીરી
૧૫.તમામ કમયચારીઓના પે-હકક્શેસનની કામગીરી કરિી
૧૬.સ્ટેપીંગ અપ માગનાર કમયચારીઓના કેસ તપાસી તેમને સ્ટેપીંગ અપ આપિા કાયયિાહહ કરિી .
૧૭.મેરીટ સ્કોલરશીપ પરીક્ષા તર્થા વિદ્યાર્થીઓ માટે સ્પધાયત્મક પરીક્ષાઓ.
૧૮.પ્રાર્થવમક શાળા ભાડે રાખિા- મકાનના કરાર નામાની કામગીરી ,નિી શાળાના મકાન માટેની કામગીરી, ભાડુતી
શાળા ખાલી કરિી.
૧૯.મધ્યાહન ભોજન યોજના તમામ કામગીરી
૨૦.પ્રસંગોપાત શાળાઓ િાપરિા માટેની મંજુરી
૨૧.ચુટં ણી/િસ્તી ગણતરી /મતદાર યાદી /આવર્થિક મોજણી /પલ્સ પોલીયો વિગેરેની કામગીરી.
૨૨.જિાહર નિોદય વિદ્યાલય અંગેની કામગીરી.
૨૩.ઇન્િેસ્્મેંટ રજીસ્ટર વનભાિવુ ં
૨૪.સુકન્યા સમ્રુધ્ધી યોજનાને લગત સઘળી કામગીરી.
૨૫.ગુણોત્સિને લગત તમામ કામગીરી.
૨૬.શાસનાવધકારી તરફર્થી અન્ય કામગીરી સોપિામાં આિે તે કામગીરી કરિાની રહેશે.
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એકાઉન્ટ્ટં ટ કામગીરીની ધવગત
ુ ષ કામગીરી
૧.જનરલ પ્રો.ફં ડ્ની સમ્પણ
૧.લોન/જપાડ મંજુર કરિા
૨.લેઝર વનભાિિા
૩.બ્રોડ્સીટ વનભાિવુ.ં
૪.વનવ્રુત ર્થતાં કમયચારી ને આખરી જપાડ્ના ફોમય ચકાસણી
૫.વપ્ર ઓડીટ માટે રજુ કરવુ ં તર્થા વપ્ર-ઓડીટ કરાિી,ચુકિણુ ં કરવુ.ં
૬.જી.પી.એફ.ની રકમ ની ચકાસણી કરી, ચલણ તૈયાર કરી,ચેક લખિા તર્થા ભરિા આપિા.
૭. જી.પી.એફ.ના હહસાબો દર િષે તમામ કમયચારીઓને મોકલિા.
૮. જી.પી.એફ. હહસાબ માં ભુલ હોય કે સુધારા-િધારા હોય તે કામગીરી.
ુ ષ કામગીરી.
૨.પેન્ટ્િનની સંપણ
૧.તમામ કમયચારીના શાળામાંર્થી આિતા પેન્શન કેઇસની ચકાસણી કરિી.
૨.પેન્શન કેઇસ લોકલ ફંડ કચેરીને મંજુરી માટે રજુ કરિા.
3.મંજુર ર્થઇને આવ્યે લગત-શાળા કમયચારીઓને જાણ કરિી તર્થા સ્િેચ્છીક વનવ્રુવત માટેની કાયયિાહી કરિી.
૪.ત્યારબાદના માસ ની પેન્શન ચુકિણીમાં સમાિેશ કરિો.
૫.તમામ પેન્શનને દર માસે ણબલ બનાિી ચુકિણા માટે ચેક લખિા લગતને રજુ કરવુ.
૬.દર િષે હયાતી ખરાઇની કામગીરી કરિી.
૭.દર િષે આખર બાદ પેન્શનરના ચુકિણાના િાવષિક હહસાબો તૈયાર કરી,પેન્શનરને મોકલી આપિા.
૮.પેન્શન રજીસ્ટર વનભાિવુ.ં
૩.મકાન લોનની કામગીરી
૧.સરકારશ્રીમાંર્થી મકાન લોનની ગ્ાંટ મળ્યે લગતને મંજુરી માટેન ુ ં કામ.
.૨.મંજુરી માટે ડી.ઇ.ઓ. કચેરીને રજુ કરવુ.ં
૩.મંજુર ર્થઇ આવ્યા બાદ આદે શો પહોંચડિા.
૪.વિમો-મોગેજની ચકાસણી.
૫.વ્યાજ-દં ડનીય વ્યાજની કામગીરી.
૪.હિસાબી કામગીરી.
૧.ન.પ્રા.વશ.સ.,રાજકો્નુ ં અંદાજપત્ર તૈયાર કરવુ ં તર્થા િષય દરમ્યાન દરે ક હેડના ખચયની ચકાસણી કરિી.
૨. ન.પ્રા.વશ.સ.,ઓડીટ પારાઓની પુતયતા કરિી.સબંધકતાયને પુતયતા માટે લખવુ ં તર્થા દર િષે પુતયતા એહિાલ
તૈયાર કરિો.
૩.ગ્ાન્ટ લેતી માન્ય ખાનગી શાળાઓને ગ્ાંટ ચુકિિી .
૪.શાળાઓમાંર્થી આિતા તમામ બીલો ચકાસી મંજુર કરિા.
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૫.સરકારશ્રીમાંર્થી આિતા પગાર તર્થા બોનસ તર્થા નિા પગાર ધોરણને રકમ અન્ય બાબતો-નાણાં ખાતાના
પહરપત્રો દરે ક શાળાને મોકલિા.
૬.અન્ય હહસાબી શાખાના કમયચારીઓની કામગીરી તપાસિી અને દે ખરે ખ રાખિી.
૭.વશક્ષક સવમવતના સદસ્યોને માનદ િેતન,બેઠ્ક દીઠ્ ભથ્ુ ં વિગેરે આપિા કાયયિાહી કરિી.
૮.વશક્ષકોને મેડીકલ એલાઉંસ તર્થા એલ.ટી.સી. આપિા મંજુરી કરિા.
૯.કચેરીમાં પરચુરણ બીલો બનાિિા.
૧૦.શાળાઓના દરે ક બીલનુ ં એકંદર બનાિવુ.ં
૧૧.પાસ ર્થયેલા બીલની રકમ ચેક રજીસ્ટરમાં નોંધ કરાિિી.
૧૨.કચેરીમાં પેન્શનરોના બીલની નોંધ ચેક રજી.માં કરી, ચેક લખિા.
૧૩.ચેક રજી. જપરર્થી ચેક બનાિિા.
૧૪.કચેરીનુ ં પગાર બીલ બનાિવુ.ં
૧૫.કચેરીના તમામ રોજમેળ ,જરૂરી રજીસ્ટરો વનભિિા.
૧૬.કચેરી દ્વારા કરાયેલ ખચયન ુ ં િગીક્રુત રજીસ્ટર બનાિવુ ં અને કચેરીમાં આિતી રકમોનુ ં િગીક્રુત રજીસ્ટર બનાિવુ.ં
૧૭.શાસનાવધકારી તરફ ર્થી અન્ય કામગીરી સોંપિામાં આિે તે કામગીરી કરિાની રહેશે.

જુનીયર ક્લાકષ -૧ કામગીરીની ધવગત
૧.શાળાઓ તર્થા કચેરી સ્ટાફ્ની રજા મંજુર કરિી.
૨.શાળાઓ તર્થા કચેરી સ્ટાફના ઇન્ક્રમી. મંજુર કરિા.
૩.કચેરીની સવિિસ બ ૂકો વનભાિિી.
૪.કમયચારીઓને વનવ્રુવતના આદે શ કરિા.
૫.વિદ્યાર્થીનુ ં નામ,અટક,જ્ઞાવત તર્થા જન્મતાહરખ સુધારિી તર્થા વપતાનુ ં નામ સુધારિા.
૬.શાળાઓમાં આિેલ પટાિાળાના ક્િાટય સય પટ્ટાિાળાને રહેિા આપિા,ખાલી કરિા અંગેની કામગીરી.
૭.વશક્ષકોની સળંગ સવિિસ અંગેની કામગીરી.
૮. વશક્ષકો વિગેરે તમામ કમયચારીઓના ખાનગી એહિાલોની વનભાિણી.
૯.આપણી તેમજ ખાનગી પ્રા.શાળાઓના ણલસ્ટ તૈયાર રાખિા.
૧૦.તમામ પ્રા.શાળાઓમાં િષય દરમ્યાન રાખ્િાની જાહેર રજાઓ,િેકેશનો,શાળા સત્ર વિગેરે મંજુર કરાિી શાળાઓમા
મોકલિા.
૧૧.ખાનગી શાળાઓના વનરીક્ષણ એહિાલોની ફાઇલ વનભાિિી.
૧૨.માન્ય ખાનગી શાળા શરૂ કરિા એન.ઓ.સી માટેની તમામ કામગીરી.
૧૩.નિી ખાનગી શાળા શરૂ કરિા એન.ઓ.સી.માટેની તમામ કામગીરી.
૧૪.ખાનગી શાળાઓને ક્ષવત અંગે નોટીસ આપિી.
૧૫.વશક્ષણ સવમવત ની શાળાઓના કમયચારીઓ વિરુધ્ધ ફહરયાદ અન્િયે કરિાની ર્થતી કામગીરી.
૧૬.વશક્ષકોની વસવનયોરીટી યાદી તૈયાર કરિી તર્થા કમયચારીઓ માટેન ુ ં રોસ્ટર રજીસ્ટર વનભાિવુ ં .
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૧૭.એસ્ટાબ્લલશ્મેંટ અંગે ના વશક્ષણ વનયામક શ્રી,જજલ્લા વશક્ષણાવધકારી ,મ્યુનીવસપલ કોપોરે શન ,કલેક્ટર કચેરી,
રોજગાર વિવનમયની કચેરી સાર્થેના પત્ર વ્યાિહારની કામગીરી.
૧૮.કમયચારી-વશક્ષકોને કાયમી કરિાની કામગીરી.
૧૯.તમામ કમયચારીઓની વનમણ ૂક માટે આિતી અરજીઓની ફાઇલ વનભાિિી અને વનમણુકં માટેની કાયયિાહી
કરિી.
૨૦.તમામ કમયચારીઓની સ્ર્થાનીક બદલી માટે અરજીઓ નોંધ કરી અરજીઓ ફાઇલ વનભાિિી અને બદલી અંગેની
કાયયિાહહ કરિી.
૨૧.જજલ્લા ફેરબદલી માટે આિેલ અરજીઓ રજીસ્ટર મા નોંધ ફાઇલ રાખી અને આિી બદલીઓની કામગીરી કરિી
૨૨.જજલ્લા ફેરબદલી (અરસપરસ) માંગતા વશક્ષકોની બદલી ની કાયયિાહી કરિી.
૨૩.કમયચારીઓને બઢતી આપિાની કામગીરી.
૨૪.આપણી શાળાઓની ૩૧ ઓગષ્ટ ની વિદ્યાર્થીઓ,વશક્ષકોની સંખ્યાના આધારે વશક્ષકો ના સેટ અપની માહહવત
વશક્ષણ વનયામક્શ્રી ને મોકલિી.
૨૫.વશક્ષકોને ઓન ડયુટી મુક્ત કરિા
૨૬.વશક્ષક્નુ ં નામ સુધારિા અંગેની કામગીરી.
૨૭.વશક્ષણ સવમવત ની મીટીંગ ની કામગીરી.
૨૮. શાસનાવધકારી તરફ ર્થી અન્ય કામગીરી સોંપિામાં આિે તે કામગીરી કરિાની રહેશે.

જુનીયર ક્લાકષ -૨ કામગીરીની ધવગત
૧.ઇન્કમ ટેક્ષ કપાતની કામગીરી.
૨.કચેરીનુ ં ડેડ સ્ટૉક રજીસ્ટર વનભાિવુ.ં
૩.લખાયેલ ચેક મોકલી આપિા અગર તો મેળિી લેિા.
૪.ચોર્થા િગય ના કમયચારીઓના ગણિેશ –છત્રી વિગેરે આપિા.
૫.કોમ્્યુટર ફાળિણી-જાળિણી-રીપેરીંગની કામગીરી.
૬.ભાષાકીય લઘુમતીઓની કામગીરી.
૭.કચેરીના કામ અંગે બહારગામ જનાર કમયચારીને આદે શો કરિા.
૮.કમયચારીઓની સાઇકલ –િાહન-પંખા લોન મંજુર કરિી તર્થા રજીસ્ટર વનભાિવુ.ં
૯.કચેરીની ગાડી લઇ જિાની મંજુરી.
૧૦.વશક્ષકોને અપાયેલ અનાજ /તહેિાર િગેરે પેશગીઓનુ ં રજીસ્ટર વનભાિવુ.ં
૧૧.તમામ ખરીદી માટેના ત્રણ ભાિની કાયયિાહી કરિી.
૧૨.જુર્થ વિમાની તમામ કામગીરી કરિી.
૧૩.વશક્ષકોમાંર્થી એિોડય માટેની ભલામણ કરિી.
૧૪.શાળાઓમાંર્થી આિતા માવસક હકીકત પત્રકોની ફાઇલ વનભાિિી.
૧૫.શાળાઓના ડેડ સ્ટોક સામન બાદ કરિાની કામગીરી.
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૧૬.જજલ્લા વશક્ષણ અને તાલીમ ભિનને લગત તમામ કામગીરી/વિજ્ઞાનમેળો
૧૭.સરકારશ્રીને દર માસે ગ્ાંટ મેળિિા માટે ખચય પત્રક મોકલવુ,માવસક
ં
હહસાબ
૧૮.મ્યુનીવસપલ કોપોરે શન ને દર માસે ગ્ાંટ માટે હહસાબ રજુ કરિા અને ચેક મેળિિા.
૧૯.આિેલ ગ્ાંટ ટ્રેઝરી માંર્થી મેળિિા કાયયિાહે કરિી તર્થા ગ્ાંટ રજીસ્ટર વનભાિવુ ં .
૨૦.દર માસે ટ્રેઝરી –િાજચર મેળિી વશક્ષણ વનયામક ને મોકલિા.
૨૧. શાસનાવધકારી તરફ ર્થી અન્ય કામગીરી સોંપિામાં આિે તે કામગીરી કરિાની રહેશે

જુનીયર ક્લાકષ -૩ કામગીરીની ધવગત:૧.ઇન્િડય -આજટ િડડ ય ની કામગીરી.
૨.બહારગામ ટપાલ મોકલિી,પોસ્ટેજ રજીસ્ટર વનભાિવુ.ં
૩.બાળકોને આરોગ્ય અને તબીબી તપાસની કામગીરી.
૪.પાંચમી સ્ટેમ્બર વશક્ષક હદનની કામગીરી.
૫.૨૬મી જાન્યુઆરી/૧૫મી ઓગષ્ટ/૧૪મી સ્ટેમ્બર/૨ ઓક્ટોબર (અંધ ધ્િજહદન)સાક્ષરતા હદન રાષ્ટ્રીય
તહેિારોની
જજિણીની કામગીરી.
૬.શાળાઓને પ્રિાસની મંજુરી આપિી.
૭.ઓફીસ/શાળા માટેની સ્ટેશનરી ફાળિણી /રજીસ્ટર વનભાિવુ.ં
૮.જન્મ જયંતી જજિણીની તમામ કામગીરી.
૯.વિદ્યાર્થીઓના શાળામાં પ્રિેશ આપિાની કામગીરી.
૧૦.શાસનાવધકારી તરફર્થી અન્ય કામગીરી સોંપિામાં આિે તે કામગીરી કરિાની રહેશે.
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પ્રકરણ - ૪ (ધનયમ સંગ્રિ -૩)
ુ નાઓ ધનયમ સંગ્રિ અને દફતરો
કાયો કરવા માટેના ધનયમો, ધવધનયમો, સચ
૪.૧) જાિેર તંત્ર અથવા તેના ધનયંત્રણ િેઠળના અધિકારીઓ અને કમષચારી
ુ નાઓ, ધનયમસંગ્રિ અને દફતરોની યાદી
ઉપયોગ કરવાના ધનયમો, ધવધનયમો,સચ

નીચેના

ુ ા મજ
ુ બ આપો, આ નમ ૂનો દરે ક પ્રકારના દસ્તાવેજ માટે ભરવાનો છે .
નમન
દસ્તાવેજન ંુ નામ/ મથાળુ :-

૧

મબ
ંુ ઈ

પ્રાથધમક

ધિક્ષણ

દસ્તાવેજ નો પ્રકાર : -

અધિધનયમ નીચે આપેલા પ્રકારોમાંથી એક પસંદ કરો

૧૯૪૭ અને તેના ધનયમો ૧૯૪૯.

ુ નાઓ, ધનયમસંગ્રિ
(ધનયમો, ધવધનયમો, સચ
દફતરો, અન્ટ્ય)

૨

ધિક્ષણ ધવભાગના ધવધવિ ઠરાવો અને ૧.

ધિક્ષણ સધમધતની દરે ક વિીવટી િાખા

કોપોરે િનના એમ.એસ.બી.ના ઠરાવો,

વાઈઝ કન્ટ્સલ્ટની એસ.ઓ. ફાઈલેથી

દસ્તાવેજ પરન ંુ ટુકુ લખાણ, વ્યહકતને

તેમજ

ુ નાઓ,ધનયમસંગ્રિ
ધનયમો,ધવધનયમો,સચ

ફાઈલેથી તેમજ જે તે

અને દફતરોની નકલ અિીંથી મળિે.

દફતરોની ફાઈલો તેમજ દસ્તાવેજોની

ઓહફસ સધુ પ્રટન્ટ્ડન્ટ્ટ એસ.ઓ.
કન્ટ્સલ્ટના

ફાઈલો પરથી મળી િકિે.
૨.

ુ રાત રાજય સરકારી પ્રકાિન અને
ગજ
મદ્રુ ણાલયની કચેરી, રીડ કલબ પાસે,
રાજકોટ

(દરે ક

સરકારી

પ્રેસમાં

ઉપલબ્િ) ટેલીફોન નંબર: ૦૨૮૧૨૪૪૦૨૯૬
૩.

ક્રમ -૧ અને ૨ પર દિાષ વેલ બાબતો
મેળવવાની ફી

:

ુ બ.
સરકાર શ્રી દ્વારા નકકી થયા મજ
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પ્રકરણ - ૫ (ધનયમ સંગ્રિ - ૪ )
નીતી િડતર અથવા નીધતના અમલ સબંિી જનતાના સભ્યો સાથે સિાલ- પરામિષ
અથવા તેમના પ્રધતધનધિત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા િોય તો તેની ધવગત
૫.૧)

શ ંુ નીધતઓના િડતર માટે જનતાની અથવા તેના પ્રધતધનધિઓની સલાિ - પરામિષ /
ુ ામાં
સિભાબગતા મેળવવા માટેની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો િોય તો, નીચેના નમન

આવી નીધતની ધવગતો આપો.
શ ુ જનતાની સિભાગીતા

અન ુ

ુ ો
ધવર્ય/મદ

નં.
૧
૧

સધુ નધશ્રત કરવાની જરૂરી છે ?
(િા /ના)

૨

મેળવવા માટેની વ્યવસ્થા

૩

૧૦૦ ટકા નામાંકાન

િા

૪
િિેર ધિક્ષણ સધમધત વાલી,
ધિક્ષણ મંડળ, માત ૃ ધિક્ષણ

(િાળા પ્રવેિ બાળકોના)

મંડળ,MTA/PTA/WEC/

િાળામા ભૌધતક સધુ વિા
માટે દાતા તરીકે

િા

CWC કમીટી ધવગે રે
"

વાલી મંડળો તરીકે

પ્રાથધમક ધિક્ષણ

જનતાની સિભાગીતા

િા

"

૬ થી ૧૪ વય જુથના તમામ બાળકો માટે ફરજીયાત િોવાથી તેમનો અમલ કરવા લોકો

ભાગીદારી આપવી આવશ્યક છે , આ માટે મબ
ંુ ઈ પ્રાથધમક ધિક્ષણ ધનયમો - ૧૯૪૯ ના પ્રકરણ ૬ માં ધનધિત

થયા

ુ બની અમલવારી કરવાની થાય, સાથે દાખલ થયેલ બાળક િાળામાં ટકી રિે અને િોરણ – ૮ સિ
ુ ી ધિક્ષણ પ્રાપ્ત
મજ
કરે તે માટે વાલી અને લોક સિયોગ અધત જરુરી છે .
નીધતનો અમલ :૫.૨)

શ ંુ નીધતઓના અમલ માટે જનતાની અથવા તેના પ્રધતધનધિઓની સલાિ - પરામિષ /
સિભાબગતા મેળવવા માટેની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો િોય તો, આવી જોગવાઈઓની
ુ ામાં આપો.
ધવગતો નીચેના નમન
અન ુ
નં.
૧

શ ુ જનતાની સિભાગીતા
ુ ો
ધવર્ય/મદ
૨

સધુ નધશ્રત કરવાની જરૂરી છે ?
(િા /ના)
૩

જનતાની સિભાગીતા
મેળવવા માટેની વ્યવસ્થા
૪
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પ્રાથધમક ધિક્ષણ

િિેર ધિક્ષણ સધમધત વાલી,

સાવષત્રીકરણ (નામાંકન અને

૧

ધિક્ષણ મંડળ,

િા

સ્થાયીકરણ )

MTA/PTA/WEC/
WCWC ધવગે રે કમીટી દ્વારા

પ્રકરણ - ૬ (ધનયમ સંગ્રિ -૪)
જાિેર તંત્ર અથવા તેના ધનયંત્રણ િેઠળનીવ્યહકતઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ
અંગે ન ુ પત્રક
૬.૧)

સરકારી દસ્તાવેજો ધવિેની માહિતી આપવા નીચેના ઉપયોગ કરિો. જયાં આ

દસ્તાવેજો ઉપલબ્િ છે તેવી જગ્યાઓ જેવી કે સબચવાલય કક્ષા, ધનયામક કચેરી

કક્ષા,

અન્ટ્યનો પણ ઉલ્લેખ કરો (અન્ટ્યો લખવાની જ્ગગ્યાએ કક્ષાનો ઉલ્લેખ કરો.)
અન ુ દસ્તાવેજ

દસ્તાવેજન ુ નામ

દસ્તાવેજ મેળવવાની કાયષ

નીચેની વ્યહકત

નં.

અને તેની એક

પધ્િધત

પાસે છે / તેના

ની કક્ષા

લીટીમાં ઓળખાણ
૧
૧

૨

૩

ધનયંત્રણમાં છે .
૪

૫

િિેર

મબ
ંુ ઈ

કક્ષાએ

ધિક્ષણ

સરકારી પ્રેસ માંથી પ્રાપ્ત ન. પ્રા. ધિ.

અધિધનયમ

થિે જયારે ઠરાવોની નકલો સધમધત,

૧૯૪૭

પહરપત્રો/ અરજદાર ધનયત રાજકોટ.

પ્રાથધમક અધિધનયમ

ફી

ભરી

અને

અરજી

રૂલ્સ િાસનાધિકારી

કરીને

મેળવી િકિે.
મબ
ંુ ઈ

૨.
"
૩.

પ્રાથધમક ન. પ્રા.ધિ. સધમધતનાં િાળા

ધિક્ષણ
૧૯૪૯
ધિક્ષણ

"

ધનયમ વાઈઝ કન્ટ્સલ્ટ ની એસ.ઓ.
ફાઈલેથી

"

ધવભાગ

દ્રારા

બિાર

પાડવામાં આવેલ

"

"

"

"

ધવધવિ ઠરાવો.
૪.

મ્યધુ નધસપલ
કોપોરે િન

િાળા

બોડષ / ઠરાવો અને
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BPMC

એકટની

જોગવાઈઓ

પ્રકરણ - ૭ (ધનયમ સંગ્રિ - ૭)
તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડષ , પહરર્દ, સધમધતઓ અને અન્ટ્ય સંસ્થાઓન ંુ પત્રક
૭.૧) જાિેર તંત્રને લગતા બોડષ , પહરર્દ, સધમધતઓ અને અન્ટ્ય મંડળી અંગે ની ધવગત નીચેના
ુ ામાં આપો.
નમન
(૧)

માન્ટ્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાનું નામ

:

માન્ટ્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાનો ટંુ કો પહરચય

પ્રાથધમક

ધિક્ષણ

સધમધત,

કરણપરા

ચોક,

સ્થાપના

થતા

રાજકોટ.

અને સરનામું
(૨)

નગર

:

(સંસ્થાના વર્ષ, ઉદે િો મુખ્ય પ્રવ ૃધતઓ)

તા:

૧-૪-૬૬

થી

નગરપાલીકાની

ધત્રસ્તરીય નગરપાબલકા માળખામાં અને િારામાં અને
િારામાં જે જોગવાઈઓ થયેલ છે , તે મુજબ આ ધિક્ષણ
સધમધત સને ૧૯૬૬ થી અમલમાં આવેલ છે .

(૪)

માન્ટ્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાની ભ ૂધમકા

:

(સલાિકાર/સંચાલક/કાયષકારી/અન્ટ્ય)

(૫)

માળખુ અને સભ્ય બંિારણ

આ સધમતની ભુધમકા પ્રાથધમક િાળાઓના સંચાલનમાં
લોકિાિી પ્રણાબલકા પ્રમાણે મદદરૂપ થવા માટે ની છે .

:

માળખુ અને બંિારણ વખતો વખત નગરપાબલકા
િારાની જોગવાઈઓ પ્રમાણે નકકી થયેલ છે .

(૬)

સંસ્થાના વડા

:

સંસ્થાના વડા ચેરમેન શ્રી તથા િાસનાધિકારી સભ્ય
સબચવ તરીકે.

(૭)

મુખ્ય કચેરી અને તેની િાખાઓના

:

નગરપ્રાથધમક ધિક્ષણ સધમધત, કરણપરા ચોક, રાજકોટ.

સરનામા
૮)

બેઠકોની સંખ્યા

:

૧૨ + ૩- સરકારી કુ લ -૧૫

(૯)

શું જનતા બેઠકોમાં ભાગ લઈ િકે છે ?

:

સધમધતની બેઠકમાં જનતા સીિી ભાગ લઈ િકતી
નથી.

(૧૦)

શું બેઠકોની કાયષનોંિ તૈયાર કરવામાં આવે

:

દરે ક બેઠકોની કાયષવાિી નોંિ તૈયાર કરવામાં આવે છે .

છે .
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બેઠકોની કાયષનોંિ જનતાને ઉપલબ્િ છે ?

(૧૧)

બેઠકોની કાયષવાિી નોંિ જનતાને મોકલવાનો પ્રધસધ્િ

:

જો તેમ િોય તો તે મેળવવા માટે ની

કરવાનો પ્રશ્ન રિેતો નથી.

પધ્િધતની માહિતી આપો.

પ્રકરણ – ૮ (ધનયમ સંગ્રિ-૭)
સરકારી માહિતી અધિકારીઓના નામ, િોદા અને અન્ટ્ય ધવગતો
૮.૧) જાિેર તંત્રના સરકારી માહિતી અધિકારીઓ, મદદનીિ સરકારી માહિતી અધિકારીઓ
ુ ામાં
અને ધવભાગીય કાયદાકીય (એપલેટ) સતાધિકારી ધવિેની સંપકષ માહિતી નીચેના નમન
આપો.
સરકારી તંત્રન ંુ નામ : નગરપ્રાથધમક ધિક્ષણ સધમધત, રાજકોટ.
સરકારી માહિતી અધિકારી:
ક્રમ

નામ

િોદો

૧

૨

૩

એસ.ટી.ડી
.

ફોન

મોબાઇલ

ઈ-મેઈલ

સરનામ.ંુ

૫

૬

૭

૮

૪

(ઓ)
૧

ડી.બી.પંડયા

િાસનાધિકારી

0૨૮૧

નગરપ્રાથધમક

૯૯૭૪૯

૨૨૨૭૨૩

ધિક્ષણસધમધત, કરણપરા

૦૧૩૪૧

૧

ચોક, રાજકોટ

ધવભાગીય એપલેટ (કાયદા) સતાધિકારી:
ક્રમ

નામ

િોદો

એસ.ટી.ડી.

કચેરી

મોબાઈલ

ફેકસ

૧

૨

૩

૪

૫

૬

૭

ઈ-મેઈલ

સરનામુ.ં
૯
રાજકોટ મિાનગર

૧

નાયબ
કધમશ્નરશ્રી

નાયબ કધમશ્નરશ્રી
મિાનગરપાબલકા
રાજકોટ.

૦૨૮૧

૨૩૩૧૪૮

૯૭૧૪૫

૨૩૩૨૫

૪

૦૩૭૦૩

૪૩

સેવા સદન સેન્ટ્્લ
ઝોન, ઢેબર રોડ,
રાજકોટ ૩૬૦૦૦૧
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પ્રકરણ -૯
ુ રવાની કાયષપધ્િધત
ધનણષય લેવાની પ્રહક્રયામાં અનસ
૯.૧)

જુદા જુદા મુદ્રાઓ અંગે ધનણષય લેવા માટે કઈ

પ્રાથધમક ધિક્ષણ અધિધનયમ - ૧૯૪૭ અને તેના ધનયમો - ૧૯૪૯

કાયષપધ્િધત અનુસરવામાં આવે છે ? (સબચવાલય

તથા મિાનગરપાલીકાના િાળા બોડષ નાં ધનયમો.

ધનયમ સંગ્રિ અને કામકાજના ધનયમોના ધનયમ
સંગ્રિ, અન્ટ્ય ધનયમો / ધવધનયમો વગે રેનો સંદભષ
ટાંકી િકાય.)
૯.૨)

અગત્યની બાબતો માટે કોઈ ખાસ ધનણષય લેવા

ઉપર મુજબના ધનયમો તથા રાજય સરકાર દ્વારા ધનધત ધવર્યક જે

માટે ની દસ્તાવેજી કાયષપધ્િધત/ ઠરાવેલી કાયષપધ્િધત/

ધનણષય લેવામાં આવે તેની અમલવારી તથા મિાનગર પાલીકાની

ધનયત માપદં ડો / ધનયમો કયા કયા છે ? ધનણષય લેવા

સતાઓ પરત્વેનાં ઠરાવો.

માટે કયા કયા સ્તરે ધવચારણા કરવામાં આવે છે ?
૯.૩)

૯.૪)

ધનણષયને જનતા સુિી પિોંચાડવાની કઈ વ્યવસ્થા

પ્રાથધમક ધિક્ષણની જોગવાઈઓ નીચે જનતાને સ્પિષતી બાબતો

છે ?

માટે િિેર કક્ષાએ પ્રચાર, પ્રસાર.

ધનણષય લેવાની પ્રહક્રયામાં જેના મંતવ્યો લેવાનાર છે

િાસનાધિકારીશ્રી,

તે અધિકારીઓ કયા છે ?
૯.૫)

ધનણષય લેનાર અંધતમ સતાધિકારી કોણ છે ?

૯.૬)

જે અગત્યની બાબતો પર જાિેર સતાધિકારી દ્વારા

ગુજરાત સરકાર, ધિક્ષણ ધવભાગ, સબચવાલય, ગાંિીનગર.

ધનણષય લેવામાં આવે છે તેની માહિતી અલગ રીતે
નીચેના નમુનામાં આપો.
ક્રમ નંબર
જેના પર ધનણષય લેવાનાર છે તે

જાિેર રસ્ટ દ્વારા ખાનગી પ્રા.િાળાની આવેલ તપાસો ધનરીક્ષણ અને કમષચારી

ધવર્ય

રાજીનામા અને ધનધતધવર્યક ભલામણો.

માગષદિષક સુચન/હદિાધનદે િ જો કોઈ

મુબ
ં ઈ પ્રાથધમક ધિક્ષણ અધિધનયમ- ૧૯૪૯ ના પ્રકરણ -૭ ધનયમ-૧૦૨ થી

િોય તો

૧૦૯.

અમલની પ્રહક્રયા

પ્રાથધમક ધિક્ષણ ધનયામક શ્રી દ્વારા વતષમાનપત્રોમાં બિોળી પ્રધસધ્િી આપી
જાિેરાત કરવામાં આવે છે .

ધનણષય લેવાની કાયષવાિીમાં

િાસનાધિકારીશ્રી

સંકળાયેલ અધિકારીઓનો િોદો
ઉપર જણાવેલ અધિકારીઓના સંપકષ

િાસનાધિકારી નગર પ્રાથધમક ધિક્ષણ સધમધત, કરણપરા ચોક, રાજકોટ.
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અંગે ની માહિતી
જો ધનણષયથી સંતોર્ ના િોય તો,

નાયબ કધમશ્નર શ્રી મ્યુધન. કોપોરે િન, રાજકોટ.

કયાં અને કે વી રીતે અપીલ કરવી?

પ્રકરણ -૧૦
અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની માહિતી - પસ્ુ સ્તકા (હડરે કટરી)
ુ ામાં માહિતી.
નીચેના નમન

૧૦.
ક્રમ

૧

નામ

ડી..બી.પંડયા

િોદો

િાસનાધિકારી

એસ.ટી.ડી.

ફોન નંબર
કચેરી

૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૧

મોબાઈલ

ઈ-મેઈલ
msbrmc
Rajkot@
gmail.com

સરનામું
નગર પ્રા.ધિ.
સધમધત,
રાજકોટ.

૨.

ડી.એન. ભુવાત્રા

કે.ધન.

૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૧

"

૩.

પી.ડી. ઉચાટ

કે.ધન.

૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૧

"

૪.

જગ્યા ખાલી

ઓફીસ સુપરીટેં ડંટ

૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૧

"

૫.

જગ્યા ખાલી

ચીફ એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ

૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૧

"

૬.

એ.સી. શુકલ

એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ

૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૧

"

૭

જગ્યા ખાલી

ઓડીટર

૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૧

"

૮.

બી.એચ. ખંભાયતા

િેડ કલાકષ

૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૧

"

૯.

જગ્યા ખાલી

સી.ક્લાકષ

૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૧

"

૧૦.

કે.કે.મે

જુ.કલાકષ

૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૧

"

૧૧.

ધવ.જે. જોર્ી

જુ.કલાકષ

૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૧

"

૧૨.

જે.બી.ભટ્ટ

જુ.કલાકષ

૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૧

"

૧૩.

એચ.જે. સોલંકી

વાિન ચાલક

૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૧

"

૧૪.

જે.યુ. મકવાણા

પટ્ટાવાળા

૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૧

"

૧૫.

બી.એચ. પીઠડીયા

પટ્ટાવાળા

૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૧

"
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પ્રકરણ - ૧૧ (ધનયમ સંગ્રિ - ૧૦)
ુ બ મિેનતાણાની પધ્િધત સિીત દરે ક અધિકારી અને
ધવધનયમોમાં જોગવાઈ કયાષ મજ
કમષચારીને મળત ુ માસીક મિેનતાણ ંુ
ુ ામા જજલ્લા વાર માહિતી આપો.
નીચેના નમન

૧૧.૧)

ક્રમ

નામ

િોદો

માસીક

વળતર/

ુ બ
ધવધનયમમાં જણાવ્યા મજ

મિેનતાણ ંુ

વળતર ભથ્થ ુ

મિેનતાણ ંુ નકકી કરવાની
કાયષપધ્િધત

૧

ડી.બી.પંડયા

િાસનાધિકારી

51464

૨

ુ ાત્રા
ડી.એન. ભવ

કે.ધન.

74511

૩

પી.ડી. ઉચાટ

કે.ધન.

64683

૪

ુ લ
એ.સી. શક

એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ

53336

૫

બી.એચ. ખંભાયતા

િેડ કલાકષ

51880

૬

કે.કે.મે.

જુ.કલાકષ

39276

૭

જે.બી. ભટ્ટ

જુ.કલાકષ

24326

૮

ધવ.જે. જોર્ી

જુ.કલાકષ

24326

૯

એચ.જે. સોલંકી

વાિન ચાલક

44510

૧૦

જે.ય.ુ મકવાણા

પટ્ટાવાળા

19289

૧૧

બી.એચ. .પીઠડીયા

પટ્ટાવાળા

19289
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પ્રકરણ-૧૩
સિાયકી કાયષક્રમોના અમલ અંગે ની પધ્િધત (આવાસન)
૧૩.૧)

ુ ા મજ
ુ બ માહિતી આપો.
નીચેના નમન

૧.

કાયષક્રમ / યોજનાનું નામ

ધવદ્યાલક્ષમી (બોન્ટ્ડ) યોજના

૨.

કાયષક્રમ / યોજનાનો સમયગાળો

નાણાકીય વર્ષ 2017-18

૩.

કાયષક્રમનો ઉદે િ

કન્ટ્યા કે ળવણીને પ્રોત્સાિન આપવું

૪.

કાયષક્રમના ભૌધતક અને નાણાકીય લક્ષયાંકો (છે લ્લા
વર્ષ માટે )

૫.

લાભાથીની પાત્રતા

િોરણ-૧ માં પ્રવેિ મેળવેલ કન્ટ્યા કે જે િિેર ધવસ્તારની
બીપીએલ કાડષ િારક કુ ટંુ બની િોય તેને રૂ|. ૨૦૦૦/- નો સરદાર
સરોવરનો બોન્ટ્ડ આપવો.

૬.

લાભ અંગે ની પ ૂવષ જરૂહરયાતો

જે તે વખતે ૧- જૂન પાંચ વર્ષ પ ૂણષ થવા જોઈએ.

૭.

કાયષક્રમનો લાભ લેવાની પધ્િધત

બાળાઓને બોન્ટ્ડ આપવામાં આવે છે .

૮.

પાત્રતા નકકીકરવા અંગે ના માપદં ડો

૯.
૧૦.

કાયષક્રમમાં આપેલ લાભની ધવગતો (સિાયકીની રકમ

રૂ|. ૨૦૦૦/- નો સરદાર સરોવર ધનગમનનો સાત વર્ષ માટે નો

અથવા

બોન્ટ્ડ.

આપવામાં

આવેલ

અન્ટ્ય

મદદ

પણ

દિાષવવી.)
સિાયકી ધવતરણની કાયષપધ્િધત

સ્થાધનક કક્ષાએ મેળવડા જેવુ આયોજન કરી બોન્ટ્ડ આપવામાં
આવે છે .

૧૧.

અરજી કયા કરવી કે અરજી કરવા માટે કચેરીમાં

કોઈ અરજી ફોમષ નથી.

કોનો સંપકષ કરવો.
૧૨.

અરજી ફી (લાગુ પડતું િોય ત્યાં)

નિીં.

૧૩.

અન્ટ્ય ફી (લાગુ પડતું િોય ત્યાં)

નિીં.

અરજી પત્રકનો નમ ૂનો (લાગુ પડતું િોય તો જો

પ્રવેિને આિારે બોન્ટ્ડ આપવાના િોય નમુનાની જરૂહરયાત

૧૪.

સાદા કાગળ પર અરજી કરી િોય તો અરજદારે
અરજીમાં શું શું દિાષવવું તેનો ઉલ્લેખ કરો.)

૧૫.

બબડાણોની યાદી (પ્રમાણપત્રો / દસ્તાવેજો )

નિીં.

૧૬.

બીડાણોનો નમ ૂનો

નિીં.

૧૭.

પ્રહકયામાં લગતી સમસ્યાઓ અંગે કયાં સંપકષ કરવો.

િાસનાધિકારીશ્રી,

૧૮.

ઉપલબ્િ ધનધિની ધવગતો (િિેર કક્ષા , િટક, કક્ષા

િિેર કક્ષાએ.

વગે રે જેવાં ધવધવિ સ્તરોએ)

ુ ામાં લાભાથીની ધવગતો
નીચે આપેલ નમન
ક્રમનાં. કોડ

લાભાથીન ંુ

સિાયકીની

માતા ધપતા/

પસંદગીનો

સરનામ ંુ
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નામ

રકમ

વાલી

માપદં ડ
િિેર

િર નં.

પ્રકરણ -૧૪ (ધનયમ સંગ્રિ -૧૩)
તેણે આપેલ રાિતો, પરધમટ કે અધિકૃત મેળવનારની ધવગતો.
૧૪.૧)

ુ ા મજ
ુ બ માહિતી આપો.
નીચેના નમન

૧.

કાયષક્રમન ંુ નામ

-નીલ -

૨.

પ્રકાર (રાિત / પરધમટ / અધિકત
ૃ )

-નીલ -

૩.

ઉદે િ

-નીલ -

૪.

નકકી કરે લ લક્ષયાંક (છે લ્લા વર્ષ માટે)

-નીલ -

૫.

પાત્રતા

-નીલ -

૬.

પાત્રતા માટેના માપદં ડો

-નીલ -

૭.

પ ૂવષ જરૂહરયાતો

-નીલ -

૮.

લાભ મેળવવાની પધ્િધત

-નીલ -

૯.

રાિત / પરધમટ / અધિકૃતની

-નીલ -

સમયમયાષ દા
૧૦.

અરજી ફી (લાગ ુ પડત ંુ ત્યાં)

-નીલ -

૧૧.

અરજીનો નમ ૂનો (લાગ ુ પડત ંુ ત્યાં)

-નીલ -

૧૨.

બબડાણોનોની યાદી (પ્રમાણપત્રો/

-નીલ -

દસ્તાવેજો )
૧૩.

બબડાણોનો નમ ૂનો

-નીલ -

ુ ામાં લાભાથીની ધવગતો:નીચે આપેલ નમન
ક્રમનાં. કોડ

લાભાથીન ંુ
નામ

કાયદે સરતાની
ુ ત
મદ

માતા ધપતા/

પસંદગીનો

વાલી

માપદં ડ

સરનામ ંુ

િિેર

િર નં.
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પ્રકરણ - ૧૫ (ધનયમ સંગ્રિ -૧૪)
કાયો કરવા નકકી કરે લા િોરણો.
૧૫.૧)

ધવધવિ પ્રવ ૃધતઓ/ કાયષક્રમો િાથ િરવા માટે ધવભાગે નકકી કરે લ િોરણોની ધવગતો

વર્ષ 2017-18
એધપ્રલ – 2017

:

પ્રાથધમક િાળાએ ન આવતા બાળકોને સવે – ધિક્ષકો દ્વારા તથા
ધવદ્યાથીઓની વાધર્િક પરીક્ષા.

મે- 2017

:

ધિક્ષકો અને સ્ટાફના ખાનગી અિેવાલોની ખતવણી તેમજ પ્રથમ
સત્રના આયોજનો તૈયાર કરવા.

જૂન- 2017

:

ુ ના
િાળા પ્રવેિોત્સવ- લોક ભાગીદારીથી તથા સરકારશ્રીની સચ
ુ બ, ધવદ્યાથીઓનીને ધવદ્યાલક્ષમી બોન્ટ્ડ ધવતરણ.
મજ

જુલાઈ- 2017

:

પ્રાથધમક ધિક્ષકોને જી.પી.એફ. ના વાધર્િક હિસાબોની સ્લીપો તૈયાર
કરીને

ુ ી
પર

પાડવા

તથા

રિેલી

ક્ષધતઓ

ુ ારવી
સિ

(હિસાબી

અધિકારીશ્રી દ્વારા)
ઓગષ્ટ્ટ- 2016

:

સી.આર.સી. કક્ષાએ ધવજ્ઞાન મેળાઓ તથા રમતોત્સવન ંુ આયોજન
તથા િાળાઓમાં ખ ૂટતી ભૌધતક સધુ વિાઓની યાદી તૈયાર કરવી.

સપ્ટેમ્બર- 2017

:

ઓગષ્ટ્ટ અંધતત સેટ-અપ પત્રક તથા િાળાઓની તમામ પ્રકારની
આંકડાકીય માહિતી તૈયાર કરવી, સી.આર.સી. કક્ષાન ંુ

ધવજ્ઞાન-

ગબણત પ્રદિષન યોજવ.ંુ
ઓકટોબર- 2017

:

િાળાઓમાં સત્રાંત પરીક્ષાન ંુ આયોજન તથા િાળા રીપેરીંગ માટેના
સવેન ંુ ઝંબેિ, િિેર કક્ષાન ંુ ધવજ્ઞાન-ગબણત પ્રદિષન યોજવ.ંુ
ધિક્ષણ સધમધતન ંુ વર્ષ 2016-17 ન ંુ અંદાજપત્ર તૈયાર કરવ.ંુ

નવેમ્બર- 2017

:

સરકારશ્રી માંથી મંજુરી મળ્યેથી ધવદ્યાસિાયકોની ભરતી અને
ઓવરસેટપ ના બદલી કેમ્પોન ંુ આયોજન.

ડીસેમ્બર- 2017

:

િિેર કક્ષાના રમતોત્સવ, શ્રેષ્ટ્ઠ િાળા િહરફાઈ અંતષગત
ં મલ્ુ યાંકનો,
રાજય કક્ષાના ધવજ્ઞાન મેળવા માટેની તૈયારી.

ુ રી-2018
જાન્ટ્યઆ

:

સરકારશ્રીની

એસ.એસ.એ.

માં

ુ ી
પર

પાડવાની

સધુ વિાઓન ંુ

અમલીકરણ, સરકારી િાળાઓન ંુ વાધર્િક ધનરીક્ષણ કરાવવ.ંુ
ુ રી-2018
ફેબ્રઆ

:

ુ બની તમામ િાળાઓની રીપેરીંગ કામગીરી પ ૂણષ
જરૂહરયાત મજ
કરવી, પ્રાથધમક િાળાઓમાં ચાલતા અભ્યાસન ંુ મલ્ુ યાંકન તથા
િાળાઓન ંુ વાધર્િક ધનરીક્ષણ.

માચષ-2018

:

નગર પ્રાથધમક ધિક્ષણ સધમધતના તમામ આવક તથા ખચષના
હિસાબો તૈયાર કરવા તથા િાળાની વર્ષ દરમ્યાનની ધનયત
કામગીરીન ંુ મલ્ુ યાંકન, ગ્રાન્ટ્ટ ના આવક –ખચષના હિસાબો મેળવણાં
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અને ભરણાં કરી દફતર નીભાવી ઓડીટ કરવા.

પ્રકરણ – ૧૬ (ધનયમ સંગ્રિ -૧૫)
વીજાણરૂુ પે ઉપલબ્િ માહિતી.
૧૬.૧) વીજાણરૂુ પે ઉપલબ્િ ધવધવિ યોજનાઓની માહિતીની ધવગતો આપો.
િાલ ધવજાણ ંુ સધુ વિા નથી.
પ્રકરણ – ૧૭ (ધનયમ સંગ્રિ -૧૬)
માહિતી મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉપલબ્િ સવલતોની ધવગતો
૧૭.૧)

લોકોને માહિતી મળે તે માટે ધવભાગે અપનાવેલ સાિનો, પધ્િધતઓ

અથવા

સવલતો જેવીકે

૧.

૨.

વતષમાન પત્રો

નોટીસ બોડષ

ભરતી, બદલી,કે ટે ન્ટ્ડરો કે અન્ટ્ય જાિેરાત
પ્રધસધ્િી કરવામાં આવે છે .
ુ નાઓ અને
વખતો વખત ની સરકારશ્રીની સચ
પરીપત્રો અને ઠરાવો અને કરવાના કાયષની
સબુ ચઓ.

૩.

કચેરીમાં રે કડષ ન ંુ ધનરીક્ષણ

૪.

ઉપલબ્િ મહુ દ્રત ધનયમસંગ્રિ

૫.

જાિેર તંત્રની વેબસાઈટ

કચેરીની િાખા વાઈસ કન્ટ્સલ્ટ દ્રારા જોબ ચાટષ
ુ બન ંુ રે કડષ /દફતરો અને દસ્તાવેજો.
મજ

ુ ણાલયની કચેરી,
સરકારી પ્રકાિન અને મદ્ર
રીડ કલબ પાસે, જામટાવર સામે, રાજકોટ.

િાસનાધિકારી
નગર પ્રાથધમક ધિક્ષણ સધમધત ,
રાજકોટ.
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બબમલભાઇ ખંભાયતા
કામગીરીની ધવગત

૧.વિધ્યાર્થીઓની પરીક્ષા અંગેની તમામ કામગીરી
૨.શાળાઓ માટે જરૂરી તમામ િસ્તુઓ પુરી પાડિી તર્થા ખરીદીના ટેંન્ડરની
કાયયિાહી.
૩.વશષ્યવ્રુવત-ગણિેશ સહાયની તમામ કામગીરી પુણય કરિી તર્થા બેંક એડ્િાઇઝ
તૈયાર કરિી
૪.કન્યા કેળિણી/શાળા પ્રિેશોત્સિ,સાક્ષરદીપ કાયયક્રમમ જજિણી કામગીરી
૫.પાઠ્યપુસ્તક મંડળ તરફર્થી આિતા પુસ્તકોની ફાળિણી
૬.શાળા રીપેરીંગ-બાંધકામ અંગેની કામગીરી
૭.શૈક્ષણણક કામગીરી/સ્કાજટ-ગાઇડ પ્રવ્રુવત
૮.વિદ્યાદીપ જુર્થ અસ્કયામત વિમા યોજનાની કામગીરી/વિદ્યાલક્ષ્મી બોંડ યોજના
કામગીરી
૯.િોટર કુલર વિષયક કામગીરી
૧૦.ટેલીફોન વશફ્ટીંગ કામગીરી
૧૧.જુદા/જુદા પ્રકાર નુ ં છાપકામ /ટેન્ડર કામગીરી
૧૨.શાળા દતક યોજના કામગીરી
૧૩.જાહેર માહહતી અવધકારી અવધવનયમ માહહવત
૧૪.કોટય કેસની કામગીરી
૧૫.તમામ કમયચારીઓના પે-હકક્શેસનની કામગીરી કરિી
૧૬.સ્ટેપીંગ અપ માગનાર કમયચારીઓના કેસ તપાસી તેમને સ્ટેપીંગ અપ આપિા
કાયયિાહહ કરિી .
૧૭.મેરીટ સ્કોલરશીપ પરીક્ષા તર્થા વિદ્યાર્થીઓ માટે સ્પધાયત્મક પરીક્ષાઓ.
૧૮.પ્રાર્થવમક શાળા ભાડે રાખિા- મકાનના કરાર નામાની કામગીરી ,નિી શાળાના
મકાન માટેની કામગીરી, ભાડુતી શાળા ખાલી કરિી.
૧૯.મધ્યાહન ભોજન યોજના તમામ કામગીરી
૨૦.પ્રસંગોપાત શાળાઓ િાપરિા માટેની મંજુરી
૨૧.ચુટં ણી/િસ્તી ગણતરી /મતદાર યાદી /આવર્થિક મોજણી /પલ્સ પોલીયો
વિગેરેની કામગીરી.
૨૨.જિાહર નિોદય વિદ્યાલય અંગેની કામગીરી.
૨૩.ઇન્િેસ્્મેંટ રજીસ્ટર વનભાિવુ ં
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૨૪.સુકન્યા સમ્રુધ્ધી યોજનાને લગત સઘળી કામગીરી.
૨૫.ગુણોત્સિને લગત તમામ કામગીરી.
૨૬.શાસનાવધકારી તરફર્થી અન્ય કામગીરી સોપિામાં આિે તે કામગીરી કરિાની
રહેશે.

અધમતભાઇ શક્ુ લ
કામગીરીની ધવગત

૧.જનરલ પ્રો.ફંડ્ની સમ્પુણય કામગીરી
૨.લોન/જપાડ મંજુર કરિા
૨.લેઝર વનભાિિા
૩.બ્રોડ્સીટ વનભાિવુ.ં
૪.વનવ્રુત ર્થતાં કમયચારી ને આખરી જપાડ્ના ફોમય ચકાસણી
૫.વપ્ર ઓડીટ માટે રજુ કરવુ ં તર્થા વપ્ર-ઓડીટ કરાિી,ચુકિણુ ં કરવુ.ં
૬.જી.પી.એફ.ની રકમ ની ચકાસણી કરી, ચલણ તૈયાર કરી,ચેક લખિા તર્થા ભરિા

આપિા.
૭. જી.પી.એફ.ના હહસાબો દર િષે તમામ કમયચારીઓને મોકલિા.
૮. જી.પી.એફ. હહસાબ માં ભુલ હોય કે સુધારા-િધારા હોય તે કામગીરી.
ુ ય કામગીરી.
૨.પેન્શનની સંપણ
૧.તમામ કમયચારીના શાળામાંર્થી આિતા પેન્શન કેઇસની ચકાસણી કરિી.
૨.પેન્શન કેઇસ લોકલ ફંડ કચેરીને મંજુરી માટે રજુ કરિા.
3.મંજુર ર્થઇને આવ્યે લગત-શાળા કમયચારીઓને જાણ કરિી તર્થા સ્િેચ્છીક વનવ્રુવત
માટેની કાયયિાહી કરિી.
૪.ત્યારબાદના માસ ની પેન્શન ચુકિણીમાં સમાિેશ કરિો.
૫.તમામ પેન્શનને દર માસે ણબલ બનાિી ચુકિણા માટે ચેક લખિા લગતને રજુ
કરવુ.
૬.દર િષે હયાતી ખરાઇની કામગીરી કરિી.
૭.દર િષે આખર બાદ પેન્શનરના ચુકિણાના િાવષિક હહસાબો તૈયાર કરી,પેન્શનરને
મોકલી આપિા.
૮.પેન્શન રજીસ્ટર વનભાિવુ.ં
૩.મકાન લોનની કામગીરી
૧.સરકારશ્રીમાંર્થી મકાન લોનની ગ્ાંટ મળ્યે લગતને મંજુરી માટેન ુ ં કામ.
.

૨.મંજુરી માટે ડી.ઇ.ઓ. કચેરીને રજુ કરવુ.ં
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૩.મંજુર ર્થઇ આવ્યા બાદ આદે શો પહોંચડિા.
૪.વિમો-મોગેજની ચકાસણી.
૫.વ્યાજ-દં ડનીય વ્યાજની કામગીરી.
૪.હહસાબી કામગીરી.
૧.ન.પ્રા.વશ.સ.,રાજકો્નુ ં અંદાજપત્ર તૈયાર કરવુ ં તર્થા િષય દરમ્યાન દરે ક
હેડના ખચયની ચકાસણી કરિી.
૨. ન.પ્રા.વશ.સ.,ઓડીટ પારાઓની પુતયતા કરિી.સબંધકતાયને પુતયતા માટે
લખવુ ં તર્થા દર િષે પુતત
ય ા એહિાલ તૈયાર કરિો.
૩.ગ્ાન્ટ લેતી માન્ય ખાનગી શાળાઓને ગ્ાંટ ચુકિિી .
૪.શાળાઓમાંર્થી આિતા તમામ બીલો ચકાસી મંજુર કરિા.
૫.સરકારશ્રીમાંર્થી આિતા પગાર તર્થા બોનસ તર્થા નિા પગાર ધોરણને
રકમ અન્ય બાબતો-નાણાં ખાતાના પહરપત્રો દરે ક શાળાને મોકલિા.
૬.અન્ય હહસાબી શાખાના કમયચારીઓની કામગીરી તપાસિી અને દે ખરે ખ
રાખિી.
૭.વશક્ષક સવમવતના સદસ્યોને માનદ િેતન,બેઠ્ક દીઠ્ ભથ્ુ ં વિગેરે આપિા
કાયયિાહી કરિી.
૮.વશક્ષકોને મેડીકલ એલાઉંસ તર્થા એલ.ટી.સી. આપિા મંજુરી કરિા.
૯.કચેરીમાં પરચુરણ બીલો બનાિિા.
૧૦.શાળાઓના દરે ક બીલનુ ં એકંદર બનાિવુ.ં
૧૧.પાસ ર્થયેલા બીલની રકમ ચેક રજીસ્ટરમાં નોંધ કરાિિી.
૧૨.કચેરીમાં પેન્શનરોના બીલની નોંધ ચેક રજી.માં કરી, ચેક લખિા.
૧૩.ચેક રજી. જપરર્થી ચેક બનાિિા.
૧૪.કચેરીનુ ં પગાર બીલ બનાિવુ.ં
૧૫.કચેરીના તમામ રોજમેળ ,જરૂરી રજીસ્ટરો વનભિિા.
૧૬.કચેરી દ્વારા કરાયેલ ખચયન ુ ં િગીક્રુત રજીસ્ટર બનાિવુ ં અને કચેરીમાં
આિતી રકમોનુ ં િગીક્રુત રજીસ્ટર બનાિવુ.ં
૧૭.શાસનાવધકારી તરફ ર્થી અન્ય કામગીરી સોંપિામાં આિે તે કામગીરી
કરિાની રહેશે.

ધવજયભાઇ જોર્ી કામગીરીની ધવગત
૧.શાળાઓ તર્થા કચેરી સ્ટાફ્ની રજા મંજુર કરિી.
૨.શાળાઓ તર્થા કચેરી સ્ટાફના ઇન્ક્રમી. મંજુર કરિા.
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૩.કચેરીની સવિિસ બ ૂકો વનભાિિી.
૪.કમયચારીઓને વનવ્રુવતના આદે શ કરિા.
૫.વિદ્યાર્થીનુ ં નામ,અટક,જ્ઞાવત તર્થા જન્મતાહરખ સુધારિી તર્થા વપતાનુ ં નામ સુધારિા.
૬.શાળાઓમાં આિેલ પટાિાળાના ક્િાટય સય પટ્ટાિાળાને રહેિા આપિા,ખાલી કરિા અંગેની કામગીરી.
૭.વશક્ષકોની સળંગ સવિિસ અંગેની કામગીરી.
૮. વશક્ષકો વિગેરે તમામ કમયચારીઓના ખાનગી એહિાલોની વનભાિણી.
૯.આપણી તેમજ ખાનગી પ્રા.શાળાઓના ણલસ્ટ તૈયાર રાખિા.
૧૦.તમામ પ્રા.શાળાઓમાં િષય દરમ્યાન રાખ્િાની જાહેર રજાઓ,િેકેશનો,શાળા સત્ર વિગેરે મંજુર કરાિી શાળાઓમા
મોકલિા.
૧૧.ખાનગી શાળાઓના વનરીક્ષણ એહિાલોની ફાઇલ વનભાિિી.
૧૨.માન્ય ખાનગી શાળા શરૂ કરિા એન.ઓ.સી માટેની તમામ કામગીરી.
૧૩.નિી ખાનગી શાળા શરૂ કરિા એન.ઓ.સી.માટેની તમામ કામગીરી.
૧૪.ખાનગી શાળાઓને ક્ષવત અંગે નોટીસ આપિી.
૧૫.વશક્ષણ સવમવત ની શાળાઓના કમયચારીઓ વિરુધ્ધ ફહરયાદ અન્િયે કરિાની ર્થતી કામગીરી.
૧૬.વશક્ષકોની વસવનયોરીટી યાદી તૈયાર કરિી તર્થા કમયચારીઓ માટેન ુ ં રોસ્ટર રજીસ્ટર વનભાિવુ ં .
૧૭.એસ્ટાબ્લલશ્મેંટ અંગે ના વશક્ષણ વનયામક શ્રી,જજલ્લા વશક્ષણાવધકારી ,મ્યુનીવસપલ કોપોરે શન ,કલેક્ટર કચેરી,
રોજગાર વિવનમયની કચેરી સાર્થેના પત્ર વ્યાિહારની કામગીરી.
૧૮.કમયચારી-વશક્ષકોને કાયમી કરિાની કામગીરી.
૧૯.તમામ કમયચારીઓની વનમણ ૂક માટે આિતી અરજીઓની ફાઇલ વનભાિિી અને વનમણુકં માટેની કાયયિાહી
કરિી.
૨૦.તમામ કમયચારીઓની સ્ર્થાનીક બદલી માટે અરજીઓ નોંધ કરી અરજીઓ ફાઇલ વનભાિિી અને બદલી અંગેની
કાયયિાહહ કરિી.
૨૧.જજલ્લા ફેરબદલી માટે આિેલ અરજીઓ રજીસ્ટર મા નોંધ ફાઇલ રાખી અને આિી બદલીઓની કામગીરી કરિી
૨૨.જજલ્લા ફેરબદલી (અરસપરસ) માંગતા વશક્ષકોની બદલી ની કાયયિાહી કરિી.
૨૩.કમયચારીઓને બઢતી આપિાની કામગીરી.
૨૪.આપણી શાળાઓની ૩૧ ઓગષ્ટ ની વિદ્યાર્થીઓ,વશક્ષકોની સંખ્યાના આધારે વશક્ષકો ના સેટ અપની માહહવત
વશક્ષણ વનયામક્શ્રી ને મોકલિી.
૨૫.વશક્ષકોને ઓન ડયુટી મુક્ત કરિા
૨૬.વશક્ષક્નુ ં નામ સુધારિા અંગેની કામગીરી.
૨૭.વશક્ષણ સવમવત ની મીટીંગ ની કામગીરી.
૨૮. શાસનાવધકારી તરફ ર્થી અન્ય કામગીરી સોંપિામાં આિે તે કામગીરી કરિાની રહેશે.

જજજ્ઞેિભાઇ ભટ્ટ
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૧.ઇન્કમ ટેક્ષ કપાતની કામગીરી.
૨.કચેરીનુ ં ડેડ સ્ટૉક રજીસ્ટર વનભાિવુ.ં
૩.લખાયેલ ચેક મોકલી આપિા અગર તો મેળિી લેિા.
૪.ચોર્થા િગય ના કમયચારીઓના ગણિેશ –છત્રી વિગેરે આપિા.
૫.કોમ્્યુટર ફાળિણી-જાળિણી-રીપેરીંગની કામગીરી.
૬.ભાષાકીય લઘુમતીઓની કામગીરી.
૭.કચેરીના કામ અંગે બહારગામ જનાર કમયચારીને આદે શો કરિા.
૮.કમયચારીઓની સાઇકલ –િાહન-પંખા લોન મંજુર કરિી તર્થા રજીસ્ટર વનભાિવુ.ં
૯.કચેરીની ગાડી લઇ જિાની મંજુરી.
૧૦.વશક્ષકોને અપાયેલ અનાજ /તહેિાર િગેરે પેશગીઓનુ ં રજીસ્ટર વનભાિવુ.ં
૧૧.તમામ ખરીદી માટેના ત્રણ ભાિની કાયયિાહી કરિી.
૧૨.જુર્થ વિમાની તમામ કામગીરી કરિી.
૧૩.વશક્ષકોમાંર્થી એિોડય માટેની ભલામણ કરિી.
૧૪.શાળાઓમાંર્થી આિતા માવસક હકીકત પત્રકોની ફાઇલ વનભાિિી.
૧૫.શાળાઓના ડેડ સ્ટોક સામન બાદ કરિાની કામગીરી.
૧૬.જજલ્લા વશક્ષણ અને તાલીમ ભિનને લગત તમામ કામગીરી/વિજ્ઞાનમેળો
૧૭.સરકારશ્રીને દર માસે ગ્ાંટ મેળિિા માટે ખચય પત્રક મોકલવુ,માવસક
ં
હહસાબ
૧૮.મ્યુનીવસપલ કોપોરે શન ને દર માસે ગ્ાંટ માટે હહસાબ રજુ કરિા અને ચેક મેળિિા.
૧૯.આિેલ ગ્ાંટ ટ્રેઝરી માંર્થી મેળિિા કાયયિાહે કરિી તર્થા ગ્ાંટ રજીસ્ટર વનભાિવુ ં .
૨૦.દર માસે ટ્રેઝરી –િાજચર મેળિી વશક્ષણ વનયામક ને મોકલિા.
૨૧. શાસનાવધકારી તરફ ર્થી અન્ય કામગીરી સોંપિામાં આિે તે કામગીરી કરિાની રહેશે

હકિોરભાઇ મે.
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૧.ઇન્િડય -આજટ િડડ ય ની કામગીરી.
૨.બહારગામ ટપાલ મોકલિી,પોસ્ટેજ રજીસ્ટર વનભાિવુ.ં
૩.બાળકોને આરોગ્ય અને તબીબી તપાસની કામગીરી.
૪.પાંચમી સ્ટેમ્બર વશક્ષક હદનની કામગીરી.
૫.૨૬મી જાન્યુઆરી/૧૫મી ઓગષ્ટ/૧૪મી સ્ટેમ્બર/૨ ઓક્ટોબર (અંધ ધ્િજહદન)સાક્ષરતા હદન રાષ્ટ્રીય
તહેિારોની
જજિણીની કામગીરી.
૬.શાળાઓને પ્રિાસની મંજુરી આપિી.
૭.ઓફીસ/શાળા માટેની સ્ટેશનરી ફાળિણી /રજીસ્ટર વનભાિવુ.ં
૮.જન્મ જયંતી જજિણીની તમામ કામગીરી.
૯.વિદ્યાર્થીઓના શાળામાં પ્રિેશ આપિાની કામગીરી.
૧૦.શાસનાવધકારી તરફર્થી અન્ય કામગીરી સોંપિામાં આિે તે કામગીરી કરિાની રહેશે.
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